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ПАНОРАМНА ОБРОБКА ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ 

З ВИКОРИСТАННЯМ SDR 
 

Анотація. Проведено практичне дослідження математичної моделі 

панорамної обробки широкосмугових сигналів з використанням SDR.  
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Abstract. In this work practical research of the mathematical model of 

panoramic processing of broadband signals using Software-defined radio. 

Keywords: SDR, spectrum, coherent signal. 

 

Обробка широкосмугових сигналів пов’язана з вирішенням багатьох 

комплексних завдань [2,3], зокрема для підвищення точності детектування 

[1,4] необхідна обробка цифрових сигналів  I/Q когерентних каналів [5]. 

Для когерентного прийому обчислюється взаємна кореляція між 

прийнятим сигналом і опорними сигналами, що представляють собою 

гармонійні коливання з використовуваними для маніпуляції частотами. 

Взаємна кореляція сигналу з k-м опорним сигналом для n-го за часом 

символу розраховується наступним чином: 
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де )(tS - фазоманіпульований сигнал, k - частота маніпуляції, відповідна 

символу, рівному k, k0  - початкова фаза посилки, T - тривалість передачі 

символу. Використані межі інтегрування задають обробку n-го символу.  

 Взаємна кореляція сигналів при нульовому зсуві по часу буде 

дорівнювати: 
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Якщо 1)( 01  T , то перший доданок значно менше другого і їм можна 

знехтувати, тоді:  
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 Це значення дорівнює нулю при nT   )( 01 , де n - ціле число, не 

рівне нулю. Таким чином, мінімальне значення відстані між сусідніми 

частотами маніпуляції, при якому посилки, відповідні різним символам, 

виявляються некорельованими, становить половину символьної швидкості: 
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де tf - символьна швидкість. 

 Результатом обробки є отримана спектральна характеристика. Подібна 

характеристика отримана на SDR [6] спектроаналізаторі. Отримана 

характеристика широкосмугового сигналу діапазону 900 МГц наведена  на 

рис.1.  

 
Рисунок 1 – Спектр діапазону 900 МГц отриманий за допомогою SDR  

 

 Таким чином, дана математична модель використана для проведення 

панорамної обробки широкосмугових сигналів при SDR, на основі 

когерентного прийому в I та Q каналах отримано спектр ВЧ сигналів. 
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